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ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY 

 JÄSENTIEDOTE 9/2020 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
JOULUKUU 2020 

Tämä vuosi omine haasteineen on sujunut varsin vauhdikkaasti. Jokainen 
meistä on koettanut sopeutua tähän muodostuneeseen, erilaiseen arkeen. 

Kehitysvammaisten elämään vaikuttavia asioita on tapahtunut paljon ja 
monia laki- ja asetusmuutoksia on vireillä. Mielenkiintoinen on Sanna Marin 
esittämä oppivelvollisuuden pidennys. Tammikuun lopussa 2020 siitä tuli 
hallitusohjelmaan esitys ja valtioneuvosto pyysi kesäkuussa alan järjestöiltä  
ja kunnilta lausuntoja ja aineistoa. Kehitysvammaisten Tukiliitto antoi lausunnon 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi. Seuraamme 
mielenkiinnolla, sillä muutoksien pitäisi Opetus- ja Kulttuuriministeriön 
sivujen mukaan tulla varsin pian voimaan ja käytäntöön. 

Ehkäpä tuon vammaisviikon (1.-7.12.) sloganin innostamina "Irti 
köyhyydestä, työstä palkkaa" tuli taas kerran ajankohtaiseksi miettiä nuorten 
kehitysvammaisten aikuiselämää ja sen tarjoamia työ- ja päivätoiminta (vai 
jotain muuta?) mahdollisuuksia meillä ja muualla. Suunnitteilla on aiheesta 
infoilta. Ajankohdasta ja toteutustavasta kerromme ensi vuoden alussa. 

Valoisaa ja mukavaa tulevaa joulunaikaa kaikille, 
Pirjo   

Syyskokouksessa 22.10., yhdistyksemme hallitukseen vuodeksi 2021 valittiin: 
ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY:N HALLITUS 

Tiina Gyllenberg, Terhi Heikkonen, Mirja Hukkanen, Auri Lempinen, Marjo Saloranta,  
Henrik Särkkä sekä Mirva Vuori. Puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Hartikainen. 
Onnittelut valituille ja ennen kaikkea suuri kiitos tehdystä työstä kautensa päättäville. 

Puuron, glögin ja piparien nauttimisen ohella kuulimme diakoni Minna Kovalaisen 
mukaansatempaavan alustuksen seurakunnan kehitysvammatyöstä. Kokouspäätösten ohella 
muistimme mitaleilla muutamaa yhdistyksemme ansioitunutta jäsentä: 

Kehitysvammaisten Tukiliiton korkeimman ansiomerkin - kultaisen tulppaanin sai Tuija Räty. 
Tuijalla on useampia vuosikymmeniä jatkunut uuttera ja aktiivinen vapaaehtoistyöskentely  
Espoon Kehitysvammatuki ry:ssä. Samoin hän on ollut mukana monessa kehitysvammaisiin 
liittyvissä yhteyksissä on ehdottomasti palkitsemisen arvoinen asia. 

Hopeisen tulppaanin sai Tiina Gyllenberg, 1½ vuosikymmenen ajan ilonamme toiminut 
innokas ja aikaansaapa persoona. Tiinalla on myös monta kehitysvammaisuuteen liittyvää 
edustustehtävää. Molemmille sylin täydeltä onnea. 



 

 

 

2 (8) 

KULKUKESKUS 
 
Aloitus siirtyy 
Kulkukeskus aloittaa Espoossa toimintansa 
tiistaina 2.2.2021. Muut Länsi-Uudenmaan 
kunnat liittyvät Kulkukeskukseen maaliskuun 
puolivälissä. Kulkukeskuksen kuljetusyritykset 
on valittu. Ennen aloitusta asiakkaille ja 
kuljettajille järjestetään infotilaisuudet. 
Espoon Kehitysvammatuki ry on sopinut  
infoillasta Länsi-Uudenmaan Kulkukeskuksen 
kanssa, se pidetään torstaina 14.1.2021 
klo 17.30-19.30 verkossa. 
Ilmoittautukaa 11.1.2021 mennessä 
(vaikka heti) Pirjolle 
puheenjohtaja@espoonkvtuki.fi 
Tulkaa silloin sankoin joukoin kuulolle 
(ilmeisesti olla verkkoyhteydessä) ja 
kyselemään. 
 
Nykyiset kuljetuspalvelun asiakkaat saavat 
kirjeitse ohjeet palvelun käytöstä, 
infotilaisuuksien ajankohdat sekä tarkan 
päivämäärän, milloin heidän kuljetuksensa 
siirtyvät Kulkukeskukselle. Jokainen asiakas pysyy  
nykyisen kuljetuspalvelun piirissä siihen asti, kunnes uusi palvelu Kulkukeskuksessa alkaa. 
 
Kulkukeskuksen asiakasohje on julkaistu. Ohjeet astuvat voimaan, kun Kulkukeskus aloittaa 
toimintansa. Ohjeet perustuvat toimintaohjeeseen ja ohjeita on valmistelut yhteistyössä 
asiakkaiden ja neuvostojen kanssa. 
 
Kuljettajan tehtävät  
Kuljettaja avustaa asiakasta kuljetukseen sekä siihen välittömästi liittyvissä asioissa, esimerkiksi 
autoon siirtymisessä tai turvavyön kiinnityksessä. Tarvittaessa kuljettaja noutaa asiakkaan 
rakennuksen sisätiloista ja vie perillä sisälle saakka.  
 
Kuljettaja ei ole velvollinen avustamaan asiakasta asioinnissa mahdollisen välipysähdyksen 
aikana, vaan sitä varten asiakkaalla tulee olla mukana oma saattaja tai avustaja. Saattaja tai 
avustaja matkustaa asiakkaan mukana maksutta. 
 
Tilaustavat   
Asiakas voi tilata kuljetuksen Heti-tilauksena, ennakkotilauksena tai ottaa auton taksitolpalta. 
Heti-tilauksessa auto noutaa asiakkaan heti, viimeistään 60 min. kuluttua. Ennakkotilauksen voi 
tehdä, kun matkan alkuun on yli 60 min. Ennakkotilauksessa auto noutaa asiakkaan toivottuun 
aikaan. 
 
Kun kuljetus otetaan suoraan taksitolpalta, on asiakkaan varmistettava, että kyseessä on 
Kulkukeskuksen auto. Kuljettaja tekee tilauksen asiakkaan puolesta. Kulkukeskus ei korvaa 
muiden palveluntarjoajien autoilla tehtyjä matkoja.  
Lisätietoja löytää: www.lu-palvelut.fi/kulkukeskus   
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ASIAKASKYSELY KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN 
TERVEYSPALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI UUDENMAAN ALUEELLA 
 
Kehitysvammaisten henkilöiden 
terveyspalveluita ja palveluketjuja kehitetään 
Uudellamaalla. Kehitystyön tuloksena luodaan 
malli, jossa kehitysvammaisten palveluiden 
hoitopolut ovat saumattomia, yhteistyö eri  
palveluiden välillä toimii ja palvelut vastaavat 
kehitysvammaisten henkilöiden tarpeisiin.  
Mallia kehitetään yhdessä kehitysvammaisten 
ihmisten ja heidän läheistensä kanssa.  
Hoidon ja osaamisen saatavuus 
tulevaisuudessa ovat projektin keskeisiä 
tavoitteita. 
 
Toivottavasti ehditte vastata tähän Uudenmaan alueen kuntien kyselyyn (vastausaikaa oli 
2.12.2020 mennessä). Kyselyssä selvitetään kehitysvammaisten henkilöiden terveyspalveluiden 
nykytilaa ja sen kertominen oli nyt tärkeää.  
 
  
   
 
KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITON LAATIMIA KANNANOTTOJA JA 
LAUSUNTOJA VIRANOMAISILLE JA PÄÄTTÄJILLE SYKSYN 2020 AIKANA 
 
16.11.2020 Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi 
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n 
muuttamisesta, 16.11.2020 https://www.tukiliitto.fi/uploads/2020/11/d07e69f8-
tukiliitto_lausunto_16_11_2020_hallituksen_esitys.pdf 
 
11.11.2020 KehitysvammaistenTukiliiton lausunto vammaispalvelujen asiakirjarakenteista,  
https://www.tukiliitto.fi/uploads/2020/11/741281fd-
tukiliiton_lausunto_vammaispalvelujen_asiakirjarakenteet.pdf 
 
6.11.2020 Kehitysvammaisten Tukiliitto lausunto YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen 
toimintaohjelman luonnoksesta Vanen toimintaohjelmaa koskevaan kuulemistilaisuuteen 
https://www.tukiliitto.fi/uploads/2020/11/58f10120-
kehitysvammaisten_tukiliitto_lausunto_ykn_vammaisyleissopimuksen_kansallisen_toimintaohjel
man_luonnoksesta.pdf 
 
28.9.2020 Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto tartuntatautilain muutoksista  
https://www.tukiliitto.fi/uploads/2020/10/df27c526-
tukiliitto_lausunto_tartuntatautilain_muutokset.pdf 
 
25.9.2020 Kehitysvammaisten Tukiliiton vastaus lausuntopyyntöön hallituksen 
esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen 
uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 
https://www.tukiliitto.fi/uploads/2020/09/09917190-sote_lausunto_tukiliitto_25-9-2020.pdf 
 
8.9.2020 Kehitysvamma- ja autismijärjestöjen tavoitteet valtion talousarvioon 2021, kannanotto 
budjettiriiheen syyskuussa: Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus on turvattava 
https://www.tukiliitto.fi/uploads/2020/09/cade1e00-vammaisten-ihmisten-yhdenvertaisuus-on-
turvattava.pdf 
 

https://www.tukiliitto.fi/uploads/2020/11/58f10120-kehitysvammaisten_tukiliitto_lausunto_ykn_vammaisyleissopimuksen_kansallisen_toimintaohjelman_luonnoksesta.pdf
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VAMMAISEN PYSÄKÖINTILUPA = 
LIIKKUMISESTEISEN 
PYSÄKÖINTITUNNUS 
 
Kehitysvammainen henkilö voi saada 
pysäköintiluvan, vaikka itse ei autoa ajaisikaan. 
Lupaa haetaan Oma asioinnin 
https://asiointi.traficom.fi/omatrafi-formservlet-
web/lomake/F124sr kautta tai Ajovarman 
palvelupisteestä - Espoossa Mankkaalla ja 
Hannuksenpellossa. Luvan voi saada enintään 
kymmeneksi vuodeksi. Hinta on 20€. Lupaa varten tarvitaan lääkärin lausunto. 
 
Liikkumisesteisen pysäköintitunnus korvasi vammaisen pysäköintiluvan 1.6.2020 alkaen. Ennen 
1.6.2020 myönnetyt vammaisen pysäköintiluvat ovat voimassa normaalisti luvan voimassaolon 
loppuun asti. 
 
Voit hakea samalla myös vapautusta ajoneuvoveron perusverosta. Tunnusta voidaan käyttää 
siinä ajoneuvossa, jossa luvanhaltija on itse kuljettajana tai kuljetettavana. Pysäköintitunnus 
kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. 
 
 
 
VERKKOKURSSIT JA VERKKOVALMENNUKSET 
 
Perheille, vanhemmille, läheisille 
Ei ennakkoilmoittautumista 
Vinkkivartin aiheena selko-oppaat: ”Vahvistu vanhempana” ja ”Vanhemmuus jatkuu” 
tiistaina 8.12.  
Vahvistu vanhempana -opas tarjoaa tietoa, näkökulmia ja vinkkejä vanhemmuuteen selkokielellä. 
Opas perustuu siihen, mitä nykyisin tiedetään ja ajatellaan lapsen kasvattamisesta. Vanhemmuus 
jatkuu -opas on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat selkokielistä tietoa lastensuojelusta ja 
vanhemmuudesta huostaanoton tai sijoituksen jälkeen. Lue lisää sivulta: 
https://www.tukiliitto.fi/tapahtuma/vinkkivartti-facebook-live-selko-oppaat/ 
 
Perheloma 
Hae mukaan ti 15.12.2020 mennessä. Perheiden Lumella-loma 15.-20.3.2021, Vuokatti 
Loma on suunnattu vaikeasti vammaisille lapsille ja heidän perheilleen. Lasten osallistuminen 
ohjelmaan mahdollistetaan Malike-toimintavälineiden avulla. Tervetuloa saamaan ideoita perheen 
arkiliikkumiseen ja keskustelemaan muiden samassa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa. 
MTLH-loma. Lue lisää sivulta https://www.tukiliitto.fi/tapahtuma/perheiden-lumella-loma-15-20-
3-2021-vuokatti/ 
 
Haku 3.1.2021 mennessä. Laskettelun riemua -perhekurssi 29.-31.1.2021, Sotkamo 
Vauhtiviikonloppu rinteessä 4-16-vuotiaille vaikeasti vammaisille lapsille perheineen. Viikonlopun 
aikana kokeillaan laskettelua, opitaan uutta ja nautitaan vauhdista laskettelurinteessä sekä 
pulkkamäessä. Koko perheelle tarjotaan laskettelun opetusta. Malike mahdollistaa vaikeasti 
vammaisten lasten ja nuorten osallistumisen toimintavälineiden avulla. Lisätietoja sivulta: 
https://www.tukiliitto.fi/tapahtuma/laskettelun-riemua-perhekurssi-29-31-1-2021-sotkamo/ 
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Talven riemua -kokeilutapahtuma, klo 10-15, Helsinki 16.2.2021 
Jaatisen Majalla (os. Vellikellonpolku 1, Helsinki) on avoimet ovet. Tapahtumassa pääset 
kokeilemaan erilaisia talvisia ja maastoliikkumisen toimintavälineitä Majan pihapiirissä ja 
lähiluonnossa. Saat myös ohjausta ja neuvontaa toimintavälineiden hankintaan ja rahoitukseen 
liittyen. Myös koululuokat ym. ryhmät ovat tervetulleita tapahtumaan. Ilmoittaudu 
tapahtumaan ennakkoon 5.2.2021 mennessä: ritva.lehtovaara@jaatinen.info 
https://www.tukiliitto.fi/tapahtuma/talven-riemua-kokeilutapahtuma-klo-10-15-helsinki/ 
 
Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus 24.-25.3.2021, Tampere 
Malikkeen kaksipäiväinen Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus tarjoaa tietoa ja 
ratkaisuja vaikeasti vammaisten lasten ja aikuisten osallistumiseen ja osallisuuden 
mahdollistamiseen. Koulutus on suunnattu vaikeasti vammaisten henkilöiden lähi-ihmisille ja eri 
alojen ammattilaisille. Koulutukseen otetaan 14 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Lue lisää sivulta https://www.tukiliitto.fi/tapahtuma/ulos-talosta-pois-pihasta-
toimintavalinekoulutus-24-25-3-2021-tampere/ 
 
Itseopiskeltavat verkkokurssit läheisille ja ammattilaisille 
Palvelusuunnitelma tutuksi, Erityishuolto-ohjelma tutuksi ja Henkilökohtainen apu tutuksi ovat 
avoimia itseopiskelukurseja kaikille asiasta kiinnostuneille. Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin 
joko yksin tai vaikka läheisen kanssa.  
Lue lisää kursseista https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/itseopiskelukurssit/ 
 
 
 
HARRASTETOIMINTA ESPOOSSA KEVÄTKAUDELLA 2021 
 
Yhdistyksen kevään 2021 kerhotoiminta käynnistyy tammikuussa. Mikäli poikkeustilanne jatkuu 
tai muuttuu, tullaan kerhotoimintaa sopeuttamaan sen mukaisesti. Riskiryhmään kuuluvien tulee 
tarkoin pohtia osallistumisensa kerhotoimintaan. Muistetaan kaikki, että sairaana ei saa tulla 
kerhoon. 
 
Bändikerho harjoittelee Tähtiniityn koululla torstaisin klo 18.30-20.00 
Yhteyshenkilö Lumimarja Wilenius puh. 050 460 0076. Kausimaksu 70 €.    
 
Draamakerho kokoontuu Kuitinmäen koululla kekiviikkoisin klo 18.30-20.00. 
Yhteyshenkilö Auli Pekkarinen, puh. iltaisin 040 731 3791. Kausimaksu 70 €.   
 
Nuorisoklubi kokoontuu joka toinen (parittoman viikon) maanantai klo 18.00-20.00.  
Nyt ryhmä ulkoillut Riilahden toimintakeskuksen lähimaastossa, joskin nyt loppuvuosi 2020 
tauolla, suositusten mukaisesti. Ota yhteyttä Taru Aarnio puh. 050 546 8948. 
 
Äijäklubi isien oma klubi järjestää toimintaa isille ja kaiken ikäisille lapsille, yhdessä ja erikseen. 
Äijäklubin avoimelle sähköposti-listalle voi ilmoittautua: Rami Pyy, lisätietoja: 
pyysteri(at)gmail.com, 050 5839390. 
 
Pisanaiset, vertaistukiryhmä nuorten ja aikuisten kehitysvammaisten äideille. Ryhmä kokoontuu 
noin kerran kuukaudessa, tiistaisin kello 18.30-21.00 Pisan kartanossa Vanha Pisantie 17. 
Jutellaan ajankohtaisista asioista, tehdään retkiä ja joskus hemmotellaankin. Ilmoittaudu 
mukaan: Pirjo Hartikainen, puh. 050 518 7449 tai pirjohartikainen12(at)gmail.com.   
 
RESSITTÖMÄT-klubi  
Ressittömät on noin kouluikäisten ja sitä nuorempien erityistä tukea tarvitsevien lasten 
vanhempien avoin klubi. Ryhmä toimii vapaamuotoisesti koko perheen voimin, vanhempien 
tapaamisissa tai vaikkapa äitien omien retkien muodossa. Tule mukaan irrottautumaan arjesta 
lähettämällä viesti sähköpostiosoitteeseen tiina_gyllenberg (at) hotmail.com 
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Musiikki   
Bändikerho harjoittelee Tähtiniityn koululla torstaisin klo 18.30-20.00 
Yhteyshenkilö Lumimarja Wilenius puh. 050 460 0076. Kausimaksu 70 €.    
Lasten ryhmä 
Tutkimuskari alle kouluikäisille espoolaisille (tauolla toistaiseksi) 
Aika: Tiistaisin klo 18.15-19.00. Paikka: Sävelmetsä, Olari, Länsiportti 1 B 
Ohjelma: Muskariharrastus edistää mm. lapsen kielen kehitystä, sosiaalisia taitoja, psyykkistä 
kehitystä, motorisia taitoja ja tukee positiivisen minäkuvan syntyä. Muskari on lapselle ja 
vanhemmalle mukava yhteinen kehittävä musiikillinen vuorovaikutushetki.  
Ohjaaja: Miina Virtanen;  Maksu: 30 € syyskausi   Lisätietoja ja haku: 
https://tapahtumat.kvtuki57.fi/tapahtumat/tukimuskari-alle-kouluikaisille-espoolaisille/ 
 
Luova toiminta 
Draamakerho kokoontuu Kuitinmäen koululla kekiviikkoisin klo 18.30-20.00. 
Yhteyshenkilö Auli Pekkarinen, puh. iltaisin 040 731 3791. Kausimaksu 70 €.  
 
Liikunta 
Sählykerhoryhmät, joiden järjestäminen ja vastuu ovat Western Indiansilla, kokoontuvat 
viikottain seuraavasti:  
- Kuitinmäen koululla tiistaisin klo 18.00-19.00 ja klo 19.00-20.00, rauhallisen pelitempon 
ryhmää. 
- Taavinkylän koululla on torstaisin klo 18.30-20 vauhdikkaat osaajat. 
- Kuitinmäen koululla kokoontuu torstaisin klo 19-20 junioriryhmä (n. 8-15-vuotiaat). 
Lapsellenne tai nuorellenne sopivan ryhmän löytymisen ja muut tarkemmat ohjeet antaa Westend 
Indiansin toimisto: toimisto@westendindians.fi (ensisijaisesti), 050-3363366. 
 
Jooga espoolaisille (tauolla toistaiseksi) 
Aika: Tiistaisin klo 17.00-18.00   
Paikka: Saunalahden koulu, Brinkinmäentie 1, tanssisali (esteetön) 
Ohjelma: Tutustutaan joogaan liikuntamuotona ja harjoitellaan yhdessä turvallisesti 
joogaliikkeitä. Jooga sopii kaikille. Harjoitukset tehdään sovelletusti jokaisen tarpeet huomioiden. 
Ohjaajat: Sanna Kullberg ja Kristiina Olanto. Maksu: 30 € kevätkausi 
Järjestäjät: Kehitysvammatuki 57 ry ja Espoon liikuntapalvelut 
Lisätietoja ja haku https://tapahtumat.kvtuki57.fi/tapahtumat/jooga-espoolaisille/ 
 
Tanssikerho espoolaisille (tauolla toistaiseksi) 
Aika: joka toinen perjantai. Paikka: Saunalahden koulu, Brinkinmäentie 1, tanssisali (esteetön) 
Ohjelma: Iloa luovan tanssin kerhossa. Tervetuloa liikkumaan ja oppimaan tanssimista rennossa 
ilmapiirissä. Ryhmä sopii kaikille tanssista kiinnostuneille. 
Ohjaajat: Kaarina Koistinen ja Vea Vainio, lisäksi vertaisohjaaja Siiri Tiilikka 
Maksu: 30 € kausi 
Järjestäjät: Kehitysvammatuki 57 ry ja Espoon liikuntapalvelut. Lisätietoja ja haku 
https://tapahtumat.kvtuki57.fi/tapahtumat/tanssikerho-espoolaisille/ 
Lisätietoja antaa Severiina Winqvist, severiina.winqvist@kvtuki57.fi tai 040 835 0395 
 
 
Pähkinä purtavaksi: Pipomainen juttu   
Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen istuvat pyöreän pöydän ääressä. Jokainen näkee 
toisensa (paitsi suomalainen on sokea). On viisi pipoa: 2 vihreää ja 3 punaista. Jokaisen päähän 
pannaan yksi pipo. Kukaan ei näe oman piponsa väriä. Ruotsalaiselta kysytään oman piponsa 
väriä. Hän katsoo suomalaisen ja norjalaisen pipoja ja sanoo, ettei tiedä piponsa väriä. Sama 
kysytään norjalaiselta, mutta hänkään ei tiedä piponsa väriä. Sokea suomalainen sanoo 
puolestaan aivan oikein päässään olevan pipon värin. Miten hän tiesi sen?  
Ratkaisu löytyy sivulta 7. 
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PERHEKAHVILA 
Kehitysvammatuki 57:n kanssa järjestettävä, perhekahvila omaishoitajille (ei tarvitse olla 
omaishoitajasopimusta) kokoontuu Espoon keskuksessa, ME-talolla, Terveyskuja 2B,  
02770 Espoo. Ilmoittautumiset, lisätietoja ja lastenhoitokyselyt viikkoa ennen tapaamista Katjalle 
(katja.riikonen@kvtuki57.fi tai p. 044 741 6259). 
 
Vuoden viimeinen kahvila oli 5.12.2020, mutta perhekahvila jatkuu 2021. Nyt toteutus on ollut: 
tapaamisia livenä, etänä ja hybridinä - näin jatkuu kuukausittain myös 2021. Lauantait 
ilmoitetaan kotisivujemme, Facebookin ja tiedotteiden kautta. 
 
 
TUEN JA VALMENNUKSEN 
KESKUS ON PERUSTETTU  
 
Monet kehitysvammaiset ihmiset hyötyvät 
siitä, että saavat tukea valintojen ja 
päätösten tekemiseen. Toiset tarvitsevat 
sitä vähemmän, toiset enemmän. Sillä 
millaista tukea ihminen saa, on valtavasti 
väliä. Tuen antamisen päämäärä on 
vahvistaa tukea tarvitsevan ihmisen omaa 
toimijuutta ja mahdollisuutta tehdä 
valintoja ja päätöksiä.  
 
Tukiliitto on perustanut Tuen ja valmennuksen keskuksen. Keskuksen ajatus on kertoa 
laadukkaasta tuesta, päätöksenteon tuesta ja tehdä vaikuttamistyötä tuetun päätöksenteon -
järjestelmään ja -palveluun liittyen. Tuen ja valmennuksen keskus neuvoo ja kouluttaa ihmisen 
omaa toimijuutta vahvistavan tuen antamisessa. Tuen ja valmennuksen keskuksen yksi tarkoitus 
on edistää uudessa vammaispalvelulaissa olevan valmennuksen ja tuen pykälän toimeenpanoa. 
Voimme auttaa tukeen ja valmennukseen liittyvissä kysymyksissä: 
• miettimällä yhdessä ratkaisuja.  
• järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja työpajoja.  
• antamalla neuvontaa.  
• kehittämällä palveluiden sisältöä yhdessä. 
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton tavoite on edistää ymmärtämisen haasteiden vuoksi apua ja tukea 
tarvitsevien ihmisten sekä heidän perheidensä osallisuutta. Tukiliiton toiminnassa kaikki ihmiset 
ovat toimijoita. Kansalais- ja ihmisoikeusjärjestönä Tukiliitolla on kokemusta ja näkemystä tukea 
tarvitsevan ihmisen tukemisesta. 
Olisiko Teillä hyvät jäsenet toiveita aiheesta, jos pitäisimme keskustelutilaisuuden/työpajan ja 
pyytäisimme jonkun Tuen ja valmennuksen keskuksen vetämään tilaisuuden? Ajankohta olisi 
kevät/alkukesä, mutta toiveet/vauraukset tulisi tehdä pikimmiten. Pyyntöjä voi laittaa 
puheenjohtaja@espoonkvtuki.fi - kiitos jo etukäteen ehdotuksistanne. 
 
 
Ratkaisu sivun 6 pähkinään 
Suomalainen ajatteli, että jos hänen päässään olisi vihreä pipo ja myös norjalaisella olisi vihreä, 
ruotsalainen olisi nähnyt 2 vihreää pipoa ja hän olisi voinut sanoa, että hänellä on punainen pipo. 
Vastaaavalla tavalla norjalainen... Jäljelle jää kysymys, onko ainoastaan suomalaisella vihreä 
pipo. Jos näin olisi ollut, olisi norjalainen tajunnut sen ja voinut päätellä omansa punaiseksi. 
Norjalaisen pipo ei voi olla vihreä, sillä silloin ruotsalainen olisi nähnyt kaksi vihreää pipoa, joten 
hän olisi tajunnut omansa olevan punainen. Siten norjalaisen pipo ei ole vihreä. Koska norjalainen 
ei kyennyt päättelemään näin, on ainoa mahdollisuus se, että hän ei nähnyt vihreää pipoa 
suomalaisen päässä. Siten suomalaisen pipo on punainen. Menihän tämä näin!? 
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KEHITYSVAMMAPOLIKLINIKKA 
 
30.11.2020 on avattu Vantaalla sijaitseva Etevan 
kehitysvammapoliklinikan vastaanotto.  
 
Kehitysvammapoliklinikka on perustettu palvelemaan Etevan jäsenkuntien asukkaita ja he 
ottavavat vastaan myös muiden kuntien asukkaita - Espoon vammaispalveluilta tulee saada 
lähete (maksusitoumus), palvelupyynnön voi antaa myös sosiaalityöntekijä. Kehitysvamma-
poliklinikan palvelu on terveydenhoitoa, vaikka sitä tuotetaan sosiaalihuollon organisaatiossa.  
Kehitysvammapoliklinikka tuottaa asiakaslähtöisiä palveluja: tutkimusta, hoidon aloituksia, 
kuntoutusarvioita. Kehitysvammapoliklinikka tarjoaa lääketieteellistä ja moniammatillista 
osaamista mm psykologista.  
 
Eteva on tullut alueellemme korvaamaan mm. Rinnekotisäätiön aiemmin tarjoamia palveluita. 
 
 
 
HALUATKO KESKUSTELLA JA SAADA NEUVOA OMAISHOITAJUUTEEN?  
 
Kaikki kehitysvammaisten vanhemmat ovat lastensa/nuortensa omaishoitajia, oli kunnan kanssa 
tehty sopimus tai ei. Tämä vuosi 2020 on koskettanut kehitysvammaisten huoltajia erityisen 
raskaasti. Kun maaliskuussa alkoi poikkeusaika, jäi hoitovastuu läheisestä monilla yksinomaan 
perheen vastuulle. Terapiat ja tukitoiminnot keskeytettiin ja arki muuttui monin tavoin. On 
syntynyt huoli teidän jaksamisestanne hyvät vanhemmat. On varmasti paljon patoutunutta 
uupumista tai ainakin vapaa-aika toipumiseksi on entistäkin tärkeämpää. 
 
Espoon Kehitysvammatuki ry ja Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry pitivät 
syksyllä yhden infoillan omaishoitajuudesta. Nyt on sovittu, että aloitetaan alkuvuodesta 
Valmennus OmaisOiva-ryhmä kehitysvammaisten omaishoitajille (ei tarvitse olla 
sopimusomaishoitaja). Rajoitusten vielä jatkuessa alkuvuodesta, olisi kokoontumiset verkossa.  
Tällöin kokoonnuttaisiin kuusi (6) kertaa ja noin 2h kerrallaan - kerran/kaksi kuukaudessa ja 
iltaisin. Ryhmällä on maksimikoko 10 henkeä. Jos päästään kokoontumaan livenä, olisi 
kokouskertoja viisi (5) ja kesto 3 h. Valmenus on osallistujille maksuton. 
 
Kiinnostaisiko sinua tulla saamaan tietoa, ohjausta ja vertaistukea? Sisältöä voimme muokata sen 
mukaisesti, mitä ryhmä toivoo. Kerro, jos kiinnostaa puheenjohtaja@espoonkvtuki.fi ja nyt 
voi vielä vaikuttaa sisältöön ja ajankohtiin. 
 
 

ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY   
c/o Hartikainen Sähköposti: tiedotus@espoonkvtuki.fi  
Mäntytie 25 Kotisivut: www.espoonkvtuki.fi   
02270 Espoo  
 
Tiedotteen kokosi: Pirjo Hartikainen, sähköposti: tiedotus@espoonkvtuki.fi 
Tiedotteen ulkoasu: Piia Lindberg 
Kopiointi ja postitus: Kuninkaantien toimintakeskuksen Toimiva-ryhmä 
 
Kerro Pirjolle, jos haluat tämän tiedotteen jatkossa sähköpostitse.  
Sähköpostijakelulla säästämme postituskuluja ja luontoa! 


